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Skóli: Foldaskóli Skólaár: 2022-2023 

Beiðnir um aðstoð/stuðning við nemendur 

• Að vori fylla umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi út umsóknir um stoðþjónustu fyrir 
nemendur vegna næsta skólaárs á eftir. Umsóknirnar eru unnar í samráði við aðra sem 
koma að kennslu nemendahópsins, s.s. sérkennara og þroskaþjálfa. Á unglingastigi skila 
faggreinakennarar umsóknum um stoðþjónustu fyrir þá hópa og greinar sem þeir kenna, í 
samráði við sérkennara og umsjónarkennara. Í boði er að óska eftir stoðkennslu í minni 
hóp í íslensku og stærðfræði. Einnig er tekið fram hvort nemendur þurfi einstaklingsmiðað 
nám og þá í hvaða grein/greinum. Umsóknum er skilað á starfsdögum að vori til 
deildarstjóra stoðþjónustu. Deildarstjóri fer yfir umsóknir að hausti í samráði við 
stoðkennara og mótar þjónustuna.  

• Safnskólinn Foldaskóli: Að vori eru haldnir skilafundir með Hamra- og Húsaskóla vegna 
nemenda sem flytjast yfir í unglingadeild Foldaskóla. Skólastjórnendur skólanna koma 
upplýsingum um þá nemendur sem þurfa stuðning í námi til deildarstjóra stoðþjónustu í 
Foldaskóla. 

• 1. bekkur: Við skil á milli skólastiga frá leikskóla yfir í grunnskóla er upplýsingum skilað í 
samræmi við reglugerð nr. 896/2009 um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla, 
ýmist með þar til gerðu eyðublaði, með almennum skilafundi eða einstaklingsskilafundi í 
samráði við foreldra og/eða sérfræðiþjónustu að vori eftir því sem við á. Þörf fyrir 
sérstakan stuðning er metin í samræmi við þær upplýsingar sem berast. 

• Þegar skólahald er hafið koma umsjónarkennarar/faggreinakennarar upplýsingum um 
nýjar þarfir sem hafa myndast eða komið í ljós til deildarstjóra stoðþjónustu. Eins eru þarfir 
nýrra nemenda metnar þegar þeir koma inn á miðjum vetri. 

• Ef foreldrar óska eftir stuðningi fyrir barn sitt hafa þeir samband við 
umsjónarkennara/faggreinakennara sem metur í samráði við stoðþjónustu skólans hvort 
tilefni sé til viðbragða. Þá er upplýsingum komið til deildarstjóra stoðþjónustu sem 
aðstoðar við að leita lausna.  

• Þegar nemendur óska eftir stuðningi er það ýmist hjá umsjónarkennara eða 
faggreinakennurum og gildir það sama um slíkar óskir og aðrar sem áður hafa verið 
nefndar. 

• Alla jafna eru umsóknir um stoðþjónustu fleiri en svo að hægt sé að koma til móts við þær 
allar með sérúrræðum.  

 

Athuganir og skimanir  

• 1. bekkur: Leið til læsis er lagt fyrir í október. Í kjölfarið er nemendum fyrsta bekkjar skipt í 
fjóra hópa og kennsla hvers hóps miðuð að færni og þörfum hvers hóps. Foreldrar munu fá 
upplýsingar um stöðu barna sinna eftir að niðurstöður liggja fyrir. 

• 1. bekkur: Unnið er í samstarfi við talmeinafræðing í Austurmiðstöð sem skimar málþroska 
og framburð nemenda og vinnur einstaklingslega í kjölfarið með þeim sem undir hennar 
verksvið falla í samráði við foreldra. 

• 3. bekkur: Talnalykill. Færni nemenda í stærðfræði er könnuð. Ef niðurstöður gefa tilefni til 
er haft samband við foreldra og einstaklingspróf lagt fyrir. Tekið skal tillit til þeirra 
upplýsinga sem safnast í skimun og einstaklingsprófum við skipulag stoðkennslu í 
stærðfræði í þriðja bekk og upp úr. Eldri nemendur eru prófaðir eftir þörfum. 



   
 

 

 

• Lestrargreiningar eru lagðar fyrir þegar rökstuddur grunur er um lestrarörðugleika og 
svigrúm til greininga er til staðar. Niðurstöður úr lesferli eru nýttar ásamt Orðarún ásamt 
stuðningsprófum Menntamálastofnunar í sjónrænum orðaforða og orðleysulesturs. 

• Milli mála lagt fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku/tvítyngd börn skv. reglum 
um fyrirlögn. 

Lausnateymi 

• Við skólann er starfandi lausnateymi. Teymið skipa deildarstjóri stoðþjónustu ásamt 
hegðunarráðgjafa og ráðgjafa í farteymi ásamt 2-3 kennurum.  

• Hlutverk Lausnateymis er að aðstoða kennara við að greina vanda, leita úrlausna á honum 

og takast á við hann. Vandinn getur varðað einstaka nemendur eða nemendahópa, innan 

eða utan kennslustofa. Vandinn getur snúið að hegðun, félagslegum samskiptum, 

kennsluaðstæðum, kennsluháttum námi, o.fl.  

 

Verkefni/ábyrgð deildarstjóra/umsjónarmanns sérkennslu 

• Deildarstjóri stoðþjónustu er faglegur verkstjóri í stoðþjónustu í skólanum og heldur utan 
um sérstakan stuðning við nemendur. Hann ber ábyrgð á daglegri verkstjórn og skipulagi 
sérkennslu og stuðnings í samvinnu við kennara, sérkennara og þroskaþjálfa skólans. Hann 
starfar náið með öðrum stjórnendum skólans að skipulags- og þróunarmálum varðandi 
nemendur sem þurfa aukinn stuðning í námi og nemendur með atferlisvanda. Deildarstjóri 
kemur að stundarskrárgerð fyrir þessa nemendur og deilir út störfum og ábyrgð til 
sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa og heldur reglulega fundi með þeim. 

• Deildarstjóri stoðþjónustu hefur umsjón með því að vel sé staðið að greiningu og gerð 
náms- og kennsluáætlana fyrir einstaklinga og hópa, og heldur utan um alla skráningu. 
Einnig hefur hann umsjón með fyrirlögn hópprófa í ákveðnum árgöngum til að kanna stöðu 
og námsframvindu nemenda í tilteknum námsþáttum, metur námsstöðu einstakra 
nemenda með greinandi prófum og gerir tillögur að námsáætlun. 

• Deildarstjóri stoðþjónustu veitir kennurum og foreldrum ráðgjöf og stuðning varðandi 
námsefni og aðstoð eftir óskum og þörfum þeirra. Hann stuðlar að virku samstarfi kennara 
og foreldra barna sem þurfa sérkennslu og sérstakan stuðning í námi. 

• Deildarstjóri stoðþjónustu undirbýr dagskrá nemendaverndarráðsfunda og stjórnar þeim 
og vinnur í teymum með sérfræðingum í Austurmiðstöð að málum einstakra nemenda. 

• Deildarstjóri sinnir öðrum verkefnum sem skólastjóri felur honum og fallið geta undir hans 
starfssvið.  

Verkefni/ábyrgð umsjónarkennara gagnvart fötluðum nemendum sínum og nemendum með 
sérþarfir 

• Umsjónarkennari ber ábyrgð á og hefur heildaryfirsýn yfir nám og skólagöngu nemenda 
sinna. Hann ber ábyrgð á og skipuleggur nám og námsaðstæður inni í bekk fyrir nemendur 
sem þurfa sérstakan stuðning í námi þ.e. staðsetningu í stofu, hjálpartæki, myndrænt 
skipulag og fl. í samvinnu við sérkennara/þroskaþjálfa. Hann ber ábyrgð á 
einstaklingsnámskrám fyrir nemendur sem þurfa aðlagað námsefni.  

• Umsjónarkennari ber ásamt deildarstjóra stoðþjónustu ábyrgð á að halda öðrum sem 
koma að málum nemenda upplýstum um mikilvæg mál sem varða barnið og safnar 
upplýsingum þegar við á.  



   
 

 

• Umsjónarkennarar sitja í teymi vegna nemenda sem þurfa sérstakan stuðning í námi og 
eru í virku samstarfi við foreldra umfram fasta foreldrafundi eftir því sem þörf er á.  

• Umsjónarkennarar ræða markmiðasetningu í einstaklingsnámskrám við nemendur og 
safna upplýsingum til að markmið verði raunhæf og áhugahvetjandi. 

 

Verkefni/ábyrgð sérkennara, þroskaþjálfa og annarra fagaðila sem kunna að starfa í skólanum 

• Sérkennarar veita kennurum ráð og aðstoða þá eftir þörfum við að finna námsefni og 
kennsluaðferðir við hæfi fyrir nemendur sem þurfa sérstakan stuðning í námi. Þeir meta 
þarfir einstaka nemenda og skipuleggja sérkennslu fyrir þá í samráði við umsjónarkennara 
og foreldra ásamt því að meta námsstöðu einstakra nemenda eða hópa með greinandi 
prófum.  

• Þeir aðstoða kennara við gerð einstaklingsnámskráa og gera hópáætlanir í samráði við þá, 
fyrir þá nemendur sem þeir kenna. Sérkennarar veita foreldrum og nemendum ráðgjöf 
varðandi efnistök og skipulag í námi. Koma að heildarskipulagi sérkennslu í skólanum í 
samvinnu við deildarstjóra stoðþjónustu. 

• Þroskaþjálfar ásamt sérkennurum meta þarfir nemenda sem þurfa sérstakan stuðning í 
samráði við umsjónarkennara og foreldra. Þeir skipuleggja nám og félagslegar þarfir  þeirra 
og koma að kennslu og þjálfun einstakra nemenda. Þeir bera ábyrgð á námsáætlunum og 
einstaklingsnámskrá nemenda með þroskafrávik ásamt og með umsjónarkennara / 
sérkennara. Þeir veita kennurum og stuðningsfulltrúum ráðgjöf vegna nemenda sem víkja 
frá í þroska og sitja teymisfundi vegna einstakra nemenda með þroskafrávik. Þeir eru í 
samstarfi við sérfræðinga utan skóla vegna nemenda með þroskafrávik ásamt deildarstjóra 
stoðþjónustu. 
 

Hlutverk og ábyrgð faggreinakennara gagnvart fötluðum nemendum og nemendum með 
sérþarfir 

• Faggreinakennari ber ábyrgð á að nemendur hafi námsefni við hæfi. Hann skipuleggur 
námsaðstæður og leiðir inni í bekk eftir þörfum nemenda sem þurfa sérstakan stuðning í 
samráði við umsjónarkennara eða sérkennara/þroskaþjálfa.   

 

Verkefni/ábyrgð annars starfsfólks varðandi nemendur með sérþarfir 

• Stuðningsfulltrúar og uppeldismenntaðir starfsmenn aðstoða kennara vegna náms- og 
námsaðstæðna einstakra nemenda í skólastofu, auk þess sem þeir aðstoða nemendur við 
athafnir daglegs lífs, fylgja einstaka nemendum um skólann eftir þörfum, á leiksvæði, í 
íþróttir og sund eftir þörfum. Þeir starfa undir stjórn kennara eða skólastjórnenda eftir 
ákvörðun hverju sinni. Þeir styðja einstaklinga og hópa nemenda við námslega vinnu og 
aðstoða kennara við að taka til námsefni og önnur kennslugögn, halda skrár o.fl. til að 
auðvelda kennara að ná markmiðum kennslunnar. 

• Skólaliðar aðstoða við nemendur við athafnir daglegs lífs á göngum og leiksvæði skólans og 
fylgja nemendum í íþróttir og sund. 

 

 

Einstaklingsnámskrár  

• Í þeim tilvikum þegar hæfni/færni nemenda víkur verulega frá hæfniviðmiðum árgangs er 
farið að huga að gerð einstaklingsnámskráa. Oftast er um að ræða áframhaldandi vinnu í 



   
 

 

framhaldi af vinnu fyrri einstaklingsáætlana en einnig þarf að bregðast við þegar nemandi 
sýnir ítrekað að hann nær ekki þeim hæfniviðmiðum sem unnið var með.  

• Umsjónarkennarar/faggreinakennarar halda utan um og bera ábyrgð á 
einstaklingsnámskrám fyrir nemendur sem þess þurfa og vinna þær í samráði við 
sérkennara, þroskaþjálfa og foreldra eða deildarstjóra stoðþjónustu.  

• Einstaklingsáætlanir eru aðgengilegar foreldrum í gegnum Mentor og hafa þeir því fulla 
yfirsýn yfir þau markmið sem sett eru og framvindu náms. Aðkoma foreldra að 
einstaklingsnámskrárgerð felst í samráði á hæfniviðviðmiðum og náms- og félagslegum 
þáttum nemanda sem ákveðnir eru á reglulegum teymisfundum. 

• Þar sem því er við komið er reynt að samræma bekkjarnámskrá og einstaklingsnámskrá þar 
sem unnið er með sama námsþátt eftir mismunandi leiðum eftir getu einstaklinga. Ef það 
er ekki hægt er unnið eftir þrepaskiptum markmiðum þar sem byggt er ofan á fyrri 
þekkingu nemanda. 

• Æskilegt er að nemendur komi að gerð einstaklingsnámskráa. Við gerð 
einstaklingsnámskráa er gott að hlusta eftir áhugasviðum og styrkleikum hvers nemanda. 

• Einstaklingsnámskrár í Foldaskóla eru unnar með sama hætti og námsmarkmið bekkja eru 
sett fram. Þ.e. unnið er að leiðsagnarnámi og samskiptatæki okkar við foreldra um 
námsmarkmið og námsmat er Mentor. 

• Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn séu upplýstir um þau markmið sem unnið er að, 
þeir hafi undirritað eyðublað þar sem fram kemur samþykki fyrir því að nemandinn víki frá 
hæfniviðmiðum bekkjar og vinni skv. einstaklingsmarkmiðum. Upplýsingar um markmið 
þurfa að liggja fyrir á fyrsta samráðsdegi vetrar að hausti.  
 

Aðlögun náms- og félagslegra aðstæðna í almennu skólastarfi að þörfum fatlaðra nemenda og 
nemenda með sérþarfir  

Aðlögun náms- og félagslegra aðstæðna inni í bekk vegna nemenda sem þurfa sérstakan stuðning  
felst m.a. í aðlögun á námsefni með einstaklingsnámskrá. Hugað er að húsbúnaði og/ eða 
staðsetningu nemanda í kennslustofu, sjónrænum vísbendingum t.d. á vegg sem henta öllum eða á 
borði/svæði einstakra nemenda, notkun markmiða-, hvatningabóka, félagsfærnisagna, vali á 
námsfélögum/hópum, notkun á tölvubúnaði eða örðum búnaði sem hentar einstaka nemanda 
hverju sinni og/eða stuðningsaðila. 
 

Aðlögun námsefnis  

• Áhersla er á að nemendur fái námstækifæri við hæfi. Reynt er eftir megni að aðlaga, 
einfalda eða fækka þjálfunarverkefnum en fylgja um leið hæfniviðmiðum árgangs.  

• Sérkennarar /þroskaþjálfar aðstoða kennara og koma að aðlögun námsefnis eftir þörfum. 

 

Aðlögun leiða í námi  

Aðlögun náms getur verið í formi: 

• Lestraraðstoðar/skriftaraðstoðar 

• Tæknibúnaðar, t.d. forrita í iPad eða með notkun Chromebook 

• Aðstoðar stuðningsaðila 

• Stækkaðs leturs á prentuðu lesefnis  

• Hlustunarefnis 

• Verklegrar kennslu 



   
 

 

• Náms í gegnum leik og sköpun 

• Aðlögunar að áhugasviði nemenda eftir þörfum 

Foreldrar eru upplýstir um aðlögun námsleiða t.d. á teymisfundum og með reglulegum 
samskiptum umsjónarkennara og foreldra. 

Námsstuðningur inn í bekki 

Stoðkennari, þroskaþjálfi eða stuðningsfulltrúi sinna stuðningi inni í bekk eftir umfangi og þörfum. 
Deildarstjóri stoðþjónustu ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd námsstuðnings inni í bekk. 
 

Stuðningur til virkni og þátttöku í samvinnu og hópastarfi  

Umsjónarkennarar ásamt þroskaþjálfum, stoðkennurum og stuðningsfulltrúum aðstoða nemendur 
til virkni og þátttöku í samvinnu og hópastarfi. Það er gert t.d. með því að efla samvinnu nemenda, 
huga að staðsetningu nemenda í hópnum, jafningjavinnu, nemandi kennir nemanda og hópefli. 

 

Félagslegur stuðningur  

Náms- og starfsráðgjafi skólans veitir nemendum persónulegan og félagslegan stuðning í námi og 
starfsvali. Hann veitir einnig ráðgjöf til foreldra, kennara og annarra starfsmanna skóla varðandi 
námsárangur, námstækni, félagsleg samskipti og vellíðan einstakra nemenda og hópa, auk þess 
kemur hann að vinnu í eineltis- og forvarnarmálum. 
Stuðningur námsráðgjafa felst meðal annars í því að leiðbeina um góð vinnubrögð og 
námsaðferðir, stuðla að því að nemendur búi við sem bestar aðstæður, veita stuðning og aðstoð 
við lausn vandamála, auka skilning á möguleikum í námi og starfi, stuðla að bættum samskiptum 
innan skólans og hlúa að forvarnarstarfi. Náms- og starfsráðgjafi heldur einnig utan um 
atvinnutengt nám fyrir nemendur á unglingastigi. 
 

Stuðningur við athafnir daglegs lífs og umönnun í skólanum 

Umsjónarkennarar ásamt þroskaþjálfum, stoðkennurum og stuðningsfulltrúum veita nemendum 
stuðning við athafnir daglegs lífs og umönnun í skólastofu og utan hennar allt eftir þörfum hvers og 
eins. 
 

Námsver og önnur skipulögð úrræði í skólanum 

Á skólaárinu 2022-2023 verður aðstaða fyrir stoðkennslu á ýmsum stöðum. 
 
129: Sérkennsla á yngsta stigi 
322: Sérkennari á miðstigi og þroskaþjálfi á yngsta-og miðstigi 
329: Sérkennsla/ aðstaða fyrir stuðningsfulltrúa til að sinna nemendum. 
116: Sérkennsla í stærðfræði á unglingastigi 
315: Sérkennsla í íslensku á unglingastigi 
502: Námsver á unglingastigi 
501: Sérkennsla/aðstaða fyrir nýbúakennslu og annan stuðning 
131: Nýbúakennsla 
Boðið er upp á sérkennslutíma í sundi í sundlaug Grafarvogs  
 
Á yngsta stigi er námsver þar sem sérkennari tekur út litla hópa í íslensku og stærðfræði ásamt því 
að koma að lestrarkennslu í fyrsta bekk.  

Á miðstigi er sérkennari sem kemur ýmist inn í bekki eða tekur út smærri hópa. Áhersla er á 
lestrarþjálfun og stuðning í stærðfræði ásamt virkni í tímum. 



   
 

 

Á yngsta- og miðstigi starfar einnig þroskaþjálfi sem sinnir nemendum með fötlun sem þurfa 
mikinn félagslegan stuðning, aðlagað námsefni og einnig nemendum með sértækan námsvanda. 

Á unglingastigi er sérkennari í stærðfræði og annar í íslensku. Sérkennsla fer ýmist fram í 
faggreinatímum,  í minni hópum eða í námsveri.  

Einn kennari sinnir nýbúakennslu í hálfu starfi. Auk fá nýbúar stuðning í námsveri. Nokkrir 
nemendur sækja íslenskunám í íslenskuver í Ingunnarskóla. 

 

Ráðgjöf 

Meðal þess sem kennurum og öðru starfsfólki stendur til boða er að fá ráðgjöf frá: 

• deildarstjóra stoðþjónustu, sérkennurum, þroskaþjálfa, öðrum uppeldismenntuðum 
stoðkennurum og námsráðgjafa innan skóla. 

• Aðilum í Austurmiðstöð, sálfræðingi, kennsluráðgjafa, hegðunarráðgjafa, 
talmeinafræðingi. 

• Brúarskóla, Klettaskóla, BUGL og GRR. 

• Skólinn mun hafa aðgang að farteymi borgarinnar í vetur en starf þess er enn í mótun. 

• Stuðnings- og ráðgjafateymi Reykjavíkur. 

• Nýr verkefnastjóri í nýbúafræðslu hefur verið ráðinn í samstarfi við aðra skóla í hverfinu. 
Hún kemur að ráðgjöf og stuðningi við kennslu nemenda með íslensku sem annað mál. 

Alla jafna fara óskir um stuðning í gegnum nemendaverndarráð og/ eða skólastjórnendur en 
breyting verður á því fyrirkomulagi með mótun lausnateymis. 
 

Teymi og samstarf 

Teymisfundir vegna einstakra nemenda eru að jafnaði á 6-8 vikna fresti eða eftir því sem þurfa 
þykir hverju sinni. Teymi er myndað um málefni nemenda sem hafa greiningar um þroskafrávik 
og/eða víkja verulega frá í námi. Deildarstjóri stoðþjónustu ber ábyrgða á myndun teyma og 
ábyrgðaraðili teymis er að öllu jöfnu umsjónarkennari viðkomandi nemanda, sérkennari, 
þroskaþjálfi eða deildarstjóri. Teymisfundi sitja umsjónarkennari, sérkennari/þroskaþjálfi, foreldrar 
viðkomandi nemanda (og jafnvel nemandi) og stuðningsfulltrúi ásamt öðrum sérfræðingum sem 
kallaðir eru til hverju sinni. 

 

Sérhæfð þjónusta við fatlaða nemendur og nemendur með sérþarfir  

• Ferðaþjónusta fatlaðra á skólatíma vegna þjónustu við nemendur utan skóla.  

 

 

 

 

  



   
 

 

Upplýsingar um fjölda nemenda sem njóta þjónustu innan 
áætlunarinnar*: 

  Yngsta stig Miðstig Unglingastig 

Heildarfjöldi nemenda sem njóta 
stuðnings innan heildaráætlunarinnar 37 43 74 

Fjöldi fatlaðra nemenda sem njóta 
stuðnings innan heildaráætlunarinnar 8 21 12 

Fjöldi nemenda með aðrar 
sérþarfir/raskanir sem njóta stuðnings** 31 29 90 

Fjöldi nemenda með 
einstaklingsnámskrár 9 24 35 

Fjöldi nemenda sem fá sérkennslu, 
þjálfun hjá þroskaþjálfa eða öðru 
fagfólki 35 39 55 

Fjöldi nemenda sem fá 
einstaklingsmiðaðan stuðning hjá 
stuðningsfulltrúa 8 21 12 

Fjöldi nemenda sem sækja kennslu í 
námsveri 0 0 12 

Nemendur í einhverfudeild skólans 0 0 9 

Fjöldi teyma um nemendur sem njóta 
stuðnings innan heildaráætlunarinnar 13 14 16 

    
 

*Nemendur í sérdeild eru taldir með í heildaráætlun 2022-2023 

**Lesblinda, íslenska sem annað mál, ADHD og aðrar greiningar 


